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ORIENTĂRI
ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 18 decembrie 2013
de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziția de bancnote euro
(BCE/2013/49)
(2014/54/UE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
în special articolul 128 alineatul (1),
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1
Modificare
La articolul 2 din Orientarea BCE/2004/18, alineatul (1) se
înlocuiește cu următorul text:

întrucât:
(1)

(2)

Articolul 2 alineatul (1) din Orientarea BCE/2004/18 din
16 septembrie 2004 privind achiziția de bancnote
euro (1) prevede că procedura unică de licitație a Eurosis
temului (single Eurosystem tender procedure) (SETP) trebuia
să se aplice, cel târziu, de la 1 ianuarie 2012.
Articolul 2 alineatul (1) din Orientarea BCE/2004/18 a
fost modificat de Orientarea BCE/2011/3 din 18 martie
2011 de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind
achiziția de bancnote euro (2) în sensul aplicării SETP
începând cu, cel târziu, 1 ianuarie 2014, cu excepția
cazului în care Consiliul guvernatorilor decide o altă
dată de începere a aplicării.

(3)

Conform articolului 21 din Orientarea BCE/2004/18,
Consiliul
guvernatorilor
revizuiește
Orientarea
BCE/2004/18 la începutul anului 2008 și, în continuare,
din doi în doi ani.

(4)

În contextul celei mai recente revizuiri a Orientării
BCE/2004/18, Consiliul guvernatorilor a decis să amâne
data de începere a aplicării SETP din cauza schimbării
premiselor care au stat la baza determinării datei de
început a aplicării.

(5)

Prin urmare, Orientarea BCE/2004/18 ar trebui modi
ficată în mod corespunzător,

(1) JO L 320, 21.10.2004, p. 21.
(2) JO L 86, 1.4.2011, p. 77.

„(1)
Procedura unică de licitație a Eurosistemului se aplică
de la data stabilită de Consiliul guvernatorilor.”
Articolul 2
Producerea de efecte
Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către
băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă
este euro.
Articolul 3
Destinatari
Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale
statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 18 decembrie 2013.
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